
PROLETAREC

PRISPEVKI V SKLAD OTROŠKE BOLNIŠNICE

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St., Chicago 23, ILL.

SEZNAM ŠT. 12
Gotovina v skladu dne 31. okto-

bra 1946 $104,331.69.
Sprejeto cd 1. do 31. oktobra 1946:
CALIFORNIA

Podružnica št. 67 SANS, Los An-I
geles: John Ercek in žena $25; Joe
Parkel in žena $lO, Mrs. J. Bartol
$5. Skupaj S4O. Poslal Frank No-
vak.

k

COLORADd:
Društvo št. 113 KSKJ, Denver

$25; društvo št. 7 ZSZ, Denver $10;,
John Rogel, Denver $lO. Joseph
Jartz, Spivak $lO.

ILLINOIS;
Podružnica št. 2 SANS. Chicago:

Mr. in Mrs. Hrvatin S2O; po $10: j
Joe in Mary Arnež, Johanna in'
Frank Klanchnik ter Peter in Frah-i
ccs Svvolšak. Po $5: Neimenovana,
Rudolph Ross, Ludvvig Janežič, Joe j
Kern, Leo Matičič, Louis Grudan,
Martin in Mary Abram, Joe in
Frances Abram, Louis in Hanna
Slamnik, Joe Centrich in žena, Al-
bin in Millie Bobnik, Louis Sker-
binek, Martin J. Vranikar, Michael
Ribnikar, Louis Hren, Joe in Fran-
ces Vrechek. Mike in Angela Ko-
der in Mathias Jemc; dva darova
po $2, eden $1.50, dva po sl. Frank
Ceglar nabral v manjših zneskih
$8.50. Nabiralci: John Turk. Mary
Arnež, Frank Ceglar, John Morsi,
Ludvvig Katz, Louis in Anna Volk.
Poslal John Turk. Skupaj $156.—
Zvonko Novak in žena SIOO.

Podružnica št. 25 SANS. Chicago:
Clement Lovišek (Berwyn/ S3O;
John Thaler S2O; po $10: družina
Valentin Meršol, Frank in Mary
Zbašnik in Donald J. Lotrich; po
$5: Frank Bostic, William Zupan,
Mr. in Mrs. Arko, Matt Vidergar,
Anton Trojar, Leo Smagay. Joseph
Pucel, Anton Dreshar, Frank Ro- |
baus, Michael Lepej, Louis Hren,
Mike šifrar, Louis Zorko, John Sla-
dic hin žena, Andrew Miško, Louis
Sever, Thomas Svetlik, Frank Fi-
ster in žena, Louis Ulčar; štirje da-
rovi po $3, osem po $2, in dva po
sl. Skupaj $205. Nabiralca Frank
Bizjak in Milan Medvešek. Klub
Ljubljana, Chicago, čisti prebitek
zadnje priredbe v pomoč skladu j
otroške bolnice v Sloveniji $220.69:
v isti namen so prispevali še; Fran-1
ces Turk Sl2. Rose Beriiger SlO ter4
Tomaž Cukale in žena SlO. Izročila
Helena Kušar skupno vsoto $252.69.
Društvo štev. 559 SNPJ, Chicago:
Preostanek od prireditve angleško
poslujočih društev na konvenciji
meseca avguste 1946, izročil D J.
Lotrich $5.50. Joseph Omerza,
Berwyn 525, izročila Helen Kušar.
Podružnica št. 54 SANS, Chicago:
Mike Hruška in žena $5, ena oseba
S2, skupaj $7. Društvo št. 115 S. N.
P. J.. Joliet: Frances Gerl $lO, Ana
Princ S3 (prej $2, skupaj $5), sku-)
paj sl3.

Podružnica št. 103 SANS, Witt
$72.

INDIANA:
Podružnica št. 61 SANS. India-

napolis: Frances Urbančič $25.
Louis Urbančič in žena $6; po $5:
Frank* Sabotin in žena, George Lu-
zar in žena, Ana Bivens, Dorothy
Semenič, Joseph Klemen, Stanislav
stroy ter Romuald Medvešek in
žena; dve osebi po $2, ena $1.50,
deset po sl, sedem po 50c in pre-
ostanek prejšnje blagajne $5. Na-
biralca Valentin Stroj in Stevc
Škorjanc. Skupaj poslana vsota
S9O.
MICHIGAN;

Podružnica št. 1 SANS, Detroit:
družina George Marsič $25, Mary
Knez SlO (ponovno), skupaj $35.
—Podružnica št. 57 SANS, LAnse:
po $5: Paul Shalz, st., Rev. F. M.
Scheringer, an dar $2.50, dva po $2,

eden $1 .50,,štirinjast po $1 in eden
50c. Skupaj $32.50. Nabiralca Paul
Shaltz, st., in Math Muvrin.

MINNESOTA:
Podružnica št. 91 SANS, Chis-

holm: Frank Klune in žena $10: po
$5: Anten Hren in žena, Silvester
Novak in žena ter Max Martz
(Buhi), skupaj $25. —Frances Ster-
le, Eveleth (v spemin sinu, 2nd Lt.
Noibert J. Sterle, ki je 19. novem-
bra 1943 dal svoje življenje za do-
movino) $lO.

MISSOURI:
Podružnica št. 23 SANS, St. Louis

$313. Theresa Speck $25. Izročila
Theresa Speck, skupaj $338.

MONTANA:
Društvo št. 700 SNPJ, Roundup:

Po $10: Max Polšak, Matt Vertin,
Martin Meznarich in žena, Martin
Meznarich, ml., in žena ter Mrs.
Vesel: po $5: Annie Apostle, Ame-
lia Bcdey, Frank Zobec, Tony Lek-
še, Tina Polšak. Tony Hosnar, Joe
Hosnar, Tomaž Jančič in žena,
Steve Barac in žena ter Frank Pol-
šak, trije po $2, eden $1 in pet po
50c, skupaj $109.50.

NEW YORK:
Podružnica št. 7 SANS, Little

Falls; Charles Podboj,.poslal Frank
Gregorin $5. Podružnica št. 93
SŽZ, Brooklyn: čisti dobiček od
veselice $59, Helena Corel sl6, po
$5: Mary šorc, Antoinette Hofer in
Neža Viskovič, štirje prispevki po
$2 in dva po sl. Skupaj SIOO. Na-
biralka Helen Corel. Pomožni
odbor ir SANSove podružnice.
Biook!yn: Družina Matija Corel
SIOO, Slovenka iz Washingtona SSO,
izročila Anna Krasna znesek $150;
po $10: Frank Urbančič in Frieda
Urbančič, po $5: Carla Urbančič,
Carl Skrinar, John Marž in Ignac
Mikluš, skupaj S4O. Vsoto oddal
Frank Urbančič. Posamezniki da-
iovali: Po $10: Frank Košak in
Mary Meglich, Anton Poch $10.20;
po $5: Mary Tauzel, Cyril Habjan
in žena, Joseph Petek, Ignac Mu-

. sich in žena ter Anna Cerar, ena
oseba sl.soin ena sl, skupaj 247.70.

OHIO; .

Podružnica št. 39 SANS, Cleve-
| lami SIO6O.

Podružnica r št. 48 SANS, Cleve-
land SIOOO.

Društvo št. 4 SNPJ, Neffs $5.
Mary Dernach $5, ena oseba $2,
in osem po sl, skupaj S2O. Nave ž.,

Piney Fork. $5.

PENNSYLVANIA:
Podružnica št. 28 SANS, Cone-

rraugh: Slovensko hranilno in po-
sojilno društvo SSO, društvo sv.
Alojzija št. 36 ABZ SIOO. Poslal
Josbph Turk. Skupaj $l5O. Fe-
deracija društev SNPJ za okraj
Westmoreland (prej poslano SSO),
zdaj poslal Alex Skerly (Export)
SSO. Ciril Wizar, Cornwal ss.
Društvo št. 326 SNPJ. Uniontovvn
sl7 5. Federacija društev SNPJ
za Fayette in Green okraja (za

SANS $69.09), poslal blagajnik fe-
deracije Louis Dornik (Uniontown)
$67.97.

UTAH:
Skupna slovenska društva, Hel-

per, Utah in okolici: čisti prebitek
plesne veselice dne 24. julija 1946,
v korist sklada otroške bolnišnice,
poslal J. Škerl S4OO.
V/ISCONSIN:

Podružnica št. 56 SANS, Milwau-
kce: Anton Kastigar izročil $188.50,
katere so darovali: Ralph in Mary
Chaplek SIOO, po 25: društvo št. 3
JPZS, in Otto Hamberger; po $5:
Joseph Chaplek, Andrew Miklav-
cich; Matt Udovc, Frank Chandek,
Fred Glojek, štiri osebe po $2, pet

NAJBOLJŠA POMOČNIKA PRI UČENJU
ANGLEŠČINE IN SLOVENŠČINE STA

ANGLEŠKO-SLOVENSKI
BESEDNJAK

Cena $5.00
IN

ANGLEŠKO-SLOVENSKO BERILO
Cena $2.00

Avtor obeh knjig je DR. F. J. KERN

NAROČILA SPREJEMA
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2301 SO. LAWNDALE AVE, CHICAGO 23, ILL.

po $1 in ena 50 centov. Mary
Schuler izročila sls, katere so pri-
spevali: Antonia Buntek $lO in
Joe Vidmar $5. Mary Rcdich jo iz-
ročila $5, dar od Johna Majstrovi-
cha in žene; Anna Puncer izročila
SSO, darovali so: Frank in Mary
Sedmineg S2O, po $10: Chas. in Jes-
sie Cr.uk in Louis Mar; po $5:
Frank in Theresa Slavec in Frank
Koselic. Rczie Babich izročila
$5, ki sta jih darovala Valentin
Maci in žena. Joseph T. Turek iz-
ročil vsoto 106, katero so prispe-
vali sledeči: po $5: Mary Zorc, Vic-
tor Kraly, Frank Zcril, John Hoče-
var, Anna žovle, Frank Repovž,
Frank Planovšek, Helena Goričar,
Frank S. Ermenc, Tom in Frances
Rakuš, Joseph Kocjan, John Mu-
sich, Anton Sobane, Fred Glojek,
Frank Hvala, Rozie Yelich, John
Oblak in družina ter Jerry Yurkov-
šek, ena oseba $2.50, štiri po $2.
štiri po $1 in ena $1.50. —Mary Va-
sil je izročila S4O. Prispevali so
po $5: Frank M. Puncer in žena ter

(Konec s J. strani.)

kongresu obljubil sodelovanje.
Ker med njegovo in republikan-
sko stranko ni razlike, mu bo
obljubo lahko izpolniti.

V Ilsenburgu na Saksonskem
so našli 770 zvonov, ki so jih
Nemci pobrali cerkvam v oku-
piranih deželah. Sedaj jih za-
htevajo nazaj. Ampak veliko so
jih Nemci med vojno pretopili
in porabili za izdelavo orožja.
Vzelo bo dolgo, predno bodo
verniki mogli v izropanih cer-
kvah nadomestiti nove zvonove.

Mrs. Anna Kovach (slovensko
ime, dasi ni Slovenka) je prepo-
zno spoznala, da ni varno imeti
veliko denarja v hiši. Gotovo so
zlikovci izvedeli, da ga hrani.
Nekega nedavnega jutra sta dva
potrkala na duri in rekla, da sta
poslana od telefonske družbe po-
pravljati naprave. Tako sta bila
spuščena v hišo. Bile so v stano-
vanju tri ženske, ki sta jih zve-
zala, vse prebrskala in odnesla
$25,000 denarja ter za kakih
SIO,OOO vojnih bondov. Ljudje,
ki imajo toliko gotovine, bi si la-
hko najeli v banki varnostno
shrambo, če že hočejo imeti
rajše denar namesto ga vložiti
v kake druge vrednote.

Poslopje v Gorici, kjer so bili
uradi slovensko-italijanske anti-
fašistične zveze, je vzela ameri-
ška zasedbena oblast, češ, da ga
potrebuje, in razobesila na nje-
mu ameriško zastavo. Slovenci
in protifašistični Italijani so si-
cer protestirali in poslali k ame-
riškem upoveljniku deputacijo?
ki pa je ni hotel sprejeti. Tako
je ta incident mržnje domačega
orebilvalstva do zasedbene ob-
lasti še bolj povečal.

Rumunjski oljni vrelci so v
veliki trojici že dolgo zelo spor-
na točka. Vzela jih je Sovjetska
unija na račun vojne odškodni-
ne, ki jo tirja od Rumunije.
Prejšnji lastniki (Američani in
Angldži) hočejo, da se jim jih
plača in Bevin je to na konfe-
renci v Nev/ Yorku Rusom pred-
lagal. Toda Molotov mu je je-
zno odgovoril, da bi to bila dvoj-
na cena. Eno je Rusija plačala,
ko je vrednost vrelcev krediti-
rala Rumuniji, sedaj pa, če bi se
udala Bevinovi zahtevi, bi pa
morala nagraditi še kapitalisti-
čne lastnike. Zaradi olja bo še
veliko sporov in ameriška bojna
mornarica je v Sredozemskem
morju največ radi oljnih ležišč
na bližnjem vzhodu.

Švedska je poslala za svojega
delegata v organizaciji združe-
nih narodov Oestena Undena, ki
slovi za veščaka v mednarodnem
pravu in za izredno nadarjene-
ga diplomata. Po prepričanju je
socialist. Pričakujejo, da bo v
naporih med “zapadom” in “vz-
hodom” zmožen pomirjevalno
vplivati. Bilo bi res potrebno,
da pride med delegate “združe-
nih” narodov taka oseba, ki jih
bo znala združevati.

V založbi družbe G. P. Put-
nam & Sons v New Yorku bo iz-
šla knjiga z naslovom “Pokret”,
napisana proti sedanji jugoslo-
vanski vladi in partizanom.
Eden njenih avtorjev je Števen
Bizic iz Pennsylvanije. Toda
knjiga izide le, če bo družba do-
bila zanjo v naprej dovolj naro-
čil. Zato “Srbobran” poziva svo-
je čitatelje, naj si jo naroče.
Cena ji je visoka, namreč $4.
Srbi bi ta denar lahko vsekakor
pametnejše porabili, kajti s to
knjigo Jugoslavije ne bodo spre-
menili.

Luigi Antonini, ki jebil v Ev-
ropi v prid “pravičnega miru z
Italijo”, je dejal, da je bodoč-

John Starich in žena, po $5: Mary
Rošel, Frank Udovich in žena, Ma-
rji Stergar in Anton Vidmar in
žena. Ena oseba je darovala $2.
Skupaj poslala $41.50 Mary Mu-
sich, tajnica št. 56.

RAZNI KRAJI:
St. Catharines, Ontario, Canada,

po $5: Joseph Primožič, Joseph
Progar in Franc Rezel, skupaj sls.
Poslal Joseph Pogorelc.

M. Zobec, Porthole, Ont., Cana-
da $lO.

Fr. Kos, Morley, Colo., $5.
Društvo št. 475 SNPJ, Mt. Claire,

W. Va., $5; Frank Egart in Louisa
Ann Mankoch, vsak po $5, skupaj
sls. Poslala tajnica društva št. 475
SNPJ, Louisa Ann Mankoch.

Gotovina v skladu dne 31. okto-
bra 1946 $109,585.05.

Obljubljena vsota (Pledges) $33,-
000, skupaj $142.585.05.
Chicago, 111., 12. novembra 1946.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

KOMENTARJI
nost Italije v socialistični stran-
ki, toda le, ako ne bo paktirala s
komunisti. To je voditeljem
stranke poudarjal na obisku v
Italiji, pa ga niso poslušali, kaj-
ti obe stranki (socialistična in
komunistična) sta se zedinili za
skupni program in v minulih ob-
činskih volitvah sta marsikje
imele skupno listo kandidatov.

Parnik Wilmette, ki je služi]
ameriški mornarici na Velikih
jezerih, največ v čikaškem okro-
žju, je bil prodan za staro žele-
zo. Ta ladja je znana tudi mno-
gim našim rojakom. Prvotno je
bila potniška ladja z imenom
“Eastland”. Dne 24. julija 1915
se je v čikaški reki prevrnila in
812 ljudi je utonilo, ki so bili
namenjeni na piknik. Bilo je ve-
liko tragičnih prizorov. Ladjo so
dvignili in ji spremenili ime, da
se bi prejšnjega pozabilo. Toda
sorodnikom žrtev bo ostala v
spominu čeprav je nič več ne bo.

Humoristična revija “Kroko-
dil” v Moskvi se peča s preroko-
vanjem vremena. V napovedo-
vanju lepih in pasjih dni v izda-
ji z dne 10. nov. pravi, da bodo
na zapadu (v anglo-ameriških

krajih) ležali težki oblaki popar-
jenosti in v Zed. državah pa še
posebej oblaki pesimizma. V
krajih kapitalističnega tiska bo
veliko dežja. Ozračje sc čisti
proti vzhodu. Nad Sovjetsko uni-
jo je jasno in pa velik optimisti-
čen pritisk. “Krokodil” je imel
že precej posrečenih vremen-
skih napovedi. Ampak glede na-
povedovanja izida zadnjih kon-
gresnih volitev v naši deželi se
njegovi vremenski preroki niso
kaj dobro znašli. Nekako tako,
kakor včasi pri starodavni slo-
venski Blasnikovi pratiki.

Jan C. Masaryk (minister vna-
njih zadev Čehoslovaške) je ob
priliki zborovanja združenih na-
rodov v New Yorku potožil, da
ni prav, ker se v “zapadnih de-
mokracijah” označuje tiste de-
žele, ki glasujejo v večini sluča-
jev skupno s Sovjetsko unijo, za
“satelitke”. Čehoslovaška prav
gotovo ni noben komet, je neod-
visna, je demokratična itd. La-
hko bi bil ako se ne bi bal za-
mere, poudaril, da se bi veliko
večino tistih dežel, ki glasujejo
enako kakor Molotov in Byrnes,
res smelo označiti za satelitke.
Ampag anglo-ameriški blok po-
seduje časopisje in radio postaje
širom sveta in zato je v propa-
gandi veliko močnejši kakor pa
“slovanski blok”.

V mirovnih pogodbah se gre
kajpada največ za interese. So-
vjetska delegacija ščiti sistem
socializacije, podržavljenja ali
kakor že hočete to razumeti, naš
državni tajnik pa zahteva v Bol-
gariji, na Madžarskem, v Avstri-
ji, v Rumuniji in drugje pravico
svobodnega investiranja in ob
enem ohranitev pogodb, ki so
jih te dežele imele pred vojno v
veljavi. Gre se pač za olje in ru-
de, za prometna sredstva in ne
več za demokracijo, razen koli-
kor se slednjo besedo še rabi v
propagandne namene.

Mala Albanija je dobila iz
Washingtona precej hudo bati-
no. Ameriška misija je bila po-
klicana domov in za vzrok na-
vajajo, da ker se Albanija to
je, njena sedanja vlada, brani
pristati v ameriško zahtevo za
priznanje veljavnosti prejšnjih
pogodb, nima tam kaj početi.
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A Northern Illinois 4-H Club Member and Her Prize-u/inning Hereford Steer

Chicago and Northern Illinois
...Center os an

Agricultural Empire
BILO Je neizbežno, da Chicago postane svetovno središče za pre-
hrano. Tu v severnem Illinoisu se procesira za milijardo dolarjev
vrednosti letno. Tu je stotisoče ljudi zaposlenih samo v tej in-
dustriji.

Štiridesetodstotkov ameriškega kmetijskega pridelka v dolarski
vrednosti je produciranega—ali v prekonočni prevožnji—sever-
nega Illinoisa. Vsled tega je Chicago postalo največje mesarsko

Albanija menda nima vzroka,
da se bi vzrujavala radi tega,
ampak kaj ako se bi kaj takega
dogodilo Franciji, ki je od ame-
riških ekonomskih stikov izre-
dno odvisna? V Albaniji lahko
ponovc za Višinskijem, da je to
“dolarska” diplomacija in kdo
iz opozicije v Angliji jo tudi la-
hko tako označi. Toda nekatere
dežele, med njimi Poljska in Če-
hoslovaška, so vsled nje ob ame-
riško posojilo, Jugoslavija ga ne
dobi in tudi Sovjetska unija
ko je potipala zanj ni dobila
odziva. Nedavno je Stalin od-
govoril angleškemu časnikarju,
da se bi Moskva za stvar (za po-
sojilo iz Amerike) še interesira-
la in s tem je našo “dolarsko”
diplomacijo zopet potipal. Am-
pak prosil jo ni. Ako hočete, po-
sodite, če ne, si bomo pa sami že
kako pomagali, menijo v Mo-
skvi, dasi bo vzelo dalj časa. In
Zcd. državam ne bo to nič v
korist.

Zed. države center
kampanje proti
Sovjetski uniji

(Nadaljevanje s 1. strani.)
rikalne organizacije in pa tisti,
ki delujejo za stare sorte Polj-
sko, za odvzem baltiških dežel
Sovjetski uniji itd.

Katoliška cerkev je proti Ru-
siji iz ideooloških razlogov in pa
ker je konservativna in ena
glavnih stebrov starega reda.
Rusijo smatra za sovražno cer-
kvi in za bogatajsko. Tarna za
katoliško Poljsko in katoliški
Poljaki v Ameriki ter v Angliji
delujejo kolikor morejo, da bi
povzročili kak incident, ki bi
dovedel vojno z Rusijo.

Enako je cerkev nasprotna da-
našnji Jugoslaviji. Tarna, ker
Tito “preganja” duhovnike in
oblast se je predrznila celo nad-
škofa (Stepinaca) poslati v za-
por.

Monarhisti vseh dežel proti
Rusiji

Tendenca sovjetske politike
je dinastije odpravljati. Vrgla je
Petra, pomedla je z bolgarsko
dinastijo, pomagala je v kampa-

COMMONWEALTH EDISON COMPANE
TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT
140 South Dearborn Street, Chicago J, Illinois—Phone RANdolph 1617

nji za odstop italijanske dinasti-
je in omajala rumunski prestol,
dasi se je rumunski kralj obrnil
za zaščito na Ameriko in Angli-
jo. Srbski monarhisti v tej de-
želi so stalno na delu v kampa-
nji proti Rusiji, v veri, da do-
kler ne bo premagana, tudi Pe-
ter ne bo mogel nazaj na prestol.

Vzlic temu položaj ni obupen,
ker ameriško ljudstvo ne želi
nove vojne, čeprav bi človek do-
bil iz propagande proti nji dru-
gačen vtis. Žele jo le prej ome-
njeni različni krogi in pa neka-
teri militaristi in reakcionarni
diplomati.

Je pa veliko takih ljudi, ki so
sicer proti vojni, a vendar sma-
trajo, da je neizogibna, češ, da
ameriški kapitalizem in sovjet-
ski komunizem ne bosta mogla
živeti v miru skupaj.

Zanašati se je glede ohranitve
miru torej na združene narode,
toda ta ustanova je še v povojih
in sedaj še šibko organizirana.

ZBOROVANJE PROSVETNE
MATICE BO 24. NOV.
V M!LWAUKEEJU

Chicago, 111. Vsa društva
ter druge organizacije, pridru-
žene Prosvetni matici, so zastop-
nike že izvolile.

Namreč za konferenco, ki se
bo vršila v nedeljo 24. novem-
bra v Reberniškovi (prej Šošta-
ričev!) dvorani, 539 So. 6th St.,
Milwaukee, Wis. Prične se ob
9:30 dop.

Apeliram na vse, da se tega
zborovanja točno udeleže, ker
na dnevnem redu bomo imeli
mnogo važnih zadev. In razpra-
ve o njih bodo tudi zanimive.

Kot sem omenjal že v prej-
šnjih poročilih, bosta referirala
Joško Oven in Milan Medvešek.

In imeli boste priliko sezna-
niti' se z novo upravnico “Prole-
tarša”, Mrs. Anne Beniger, ki bo

jporočala o naših publikacijah,
stanju JSZ in o drugih aktivno-
stih.

Vabljeni ste na zborovanje
tudi drugi, čeprav niste zastop-

I niki. Vsi ste nam dobrodošli. In
poročila ter razprave bodo goto-
vo tudi vas zanimale.

Louis Zorko, konferenčni taj-
nik.

The Chicago Stockjards is the
largest single lite animal market in the uorld.

in prehranjevalno središče, kot tudi največji po-
samezni kraj—svetovni trg živine. Produkcija
rodovitne gornje missipiške planjave in živina
zapadnih rančev—naravno povzdigujejo to na-
rodno prevozno središče—ustvarjajoč tu glavno
točno procesiranje hrane—in eno največjih in-
dustrij.

Prvenstvo Chicaga te vrste industrije si je po-
stavila kot za prvo produkcijo svežega, govejega,
jančevine in prašičjega mesa, kuhane šunke, sve-
že in suhe klobase in oleomargarine.

Ker je srednji zapad narodna žitnica, je Chicago
in severni Illinois velikansko središče žitne dis-
tribucije. Chicago Board os Trade obratuje 86
odstotkov vse narodne trgovine, pšenice, koruze,
ovsa, rži, ječmena in soya fižola—bodočnost trga
—največji trg na vsem svetu.

S svojo ekonomsko bilanco med industrijami,
trgom in agrikulturo, je ta kraj osrčje svetovno
največjega zemeljskega cesarstva.

Enake naravne prilike, ki so doprinesle važnost
procesiranja prehrane, so pomagale zgradili nje-
no vodstvo v industriji, transportaciji in trgova-
nju. Nobeno drugo središče ne nudi tako lahkih
dotikov z drugimi velikimi tržišči. Noben drugi
distributivni okraj vam ne nudi toliko ohrane na
času in daljavi v poslugo narodu—in za ves svet.

To je nekaj vzrokov, zakaj je ta okraj tako
ugodno pripravljen za bodoč industrijalni napre-
dek. Ako nameravate iskati nov prostor, ali po-
večati vaišo industrijo, tedaj so te neprimerne
ugodnosti tega okraja vredne vaše pozorne pre-
iskave. Mi vam z veseljem pomagamo na vašo
željo z vsemi podrobnostnimi podatki in pojas-
nili. Vsa ta posluga je brezplačna.

Visli the "VICTORY

INTERNATIONAL LIVE STOCK

EXPOSITION”~November 30—December 7
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